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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om de externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata 
initiativ i länder utanför EU
(2014/2233(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 
februari 2014 om tilldelning av koncessioner1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 
februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 
februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, 
energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG3,

– med beaktande av kommissionens meddelande Främjande av privata och offentliga 
investeringar i syfte att bidra till en ekonomisk återhämtning och långsiktig 
strukturanpassning:  utveckling av offentlig-privata partnerskap (COM(2009)0615),

– med beaktande av kommissionens meddelande En starkare roll för den privata sektorn i 
insatserna för att uppnå hållbar tillväxt för alla i utvecklingsländerna
(COM(2014)0263),

– med beaktande av sina ändringar antagna den 15 januari 2014 av förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om tillträdet för varor och tjänster från 
tredjeländer till unionens inre marknad för offentlig upphandling och förfaranden till 
stöd för förhandlingar om tillträde för varor och tjänster från unionen till tredjeländers 
marknader för offentlig upphandling4,

– med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2006 om offentlig-privata 
partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner5,

– med beaktande av de respektive yttranden från utskottet för internationell handel om 
förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling 
(COM(2011)0896), om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster (COM(2011)0895) samt om förslaget till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om tilldelning av koncessioner (COM(2011)0897),

– med beaktande av handboken Guidebook on Promoting Good Governance in Public-

                                               
1 EUT L 94, 28.3.2014, s. 1;
2 EUT L 94, 28.3.2014, s. 65;
3 EUT L 94, 28.3.2014, s. 243;
4 Antagna texter, P7_TA(2014)0027.
5  EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 447.
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Private Partnerships1 från FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece) 2008,

– med beaktande av OECD:s rekommendation från maj 2012 om principer för offentlig 
styrning av offentlig-privata partnerskap2,

– med beaktande av handboken Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure 
Projects från FN:s kommission för internationell handelsrätt (Uncitral) 20013 samt de 
föredrag som hölls vid Uncitrals internationella seminarium om offentlig-privata 
partnerskap, hållet i Wien den 2 och 3 maj 2013,

– med beaktande av Andinska utvecklingsorganisationens rapport från 2010 
Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias en América y 
España,

– med beaktande av handbokenPublic-Private Partnerships Reference Guide: Version 2.0
från juli 2014, som framtagits av Asiatiska utvecklingsbanken, Interamerikanska 
utvecklingsbanken, Världsbanksgruppen och Public Private Infrastructure Advisory 
Facility,   4,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena 
från utskottet för utveckling och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A8-0000/2015), och av följande skäl:

A. Ländernas ekonomiska strukturer med tillhörande dynamik har nytta av en 
verksamhetsomgivning som möjliggör växelverkan mellan de offentliga och de privata 
sektorerna och samarbete mellan offentliga och privata enheter via gemensamma 
initiativ och företag.

B. Offentlig-privata partnerskap är visserligen verktyg som på lång sikt används inom 
förvaltningspolitiken på förbundsstatlig, regional och lokal nivå, men det finns varken 
någon internationellt erkänd definition eller något omfattande regelverk för dem. 
Offentlig-privata partnerskap uppfattas i praktiken såsom en bred och mångskiftande 
uppsättning samarbetsförhållanden mellan dels offentliga aktörer (myndigheter, organ 
och internationella organisationer eller en kombination av dessa), dels privata aktörer 
(företag eller icke-vinstdrivande organ) och brukar gå ut på att den privata sektorn står 
till tjänst med infrastruktur eller tillgångar som vanligtvis tillhandahålls av 
myndigheterna. 

C. Den globala ekonomiska krisen har sedan 2007 slagit hårt mot utvecklade länder, 

                                               
1 www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
2 www.oecd.org/gov/budgeting/PPP-Recommendation.pdf
3 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/pfip/guide/pfip-e.pdf
4 HYPERLINK "http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf" http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf
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tillväxtländer och utvecklingsländer och påverkat såväl budgetpolitiken som de 
institutionella och privata enheternas möjligheter att få de ekonomiska resurser de 
behöver för att förverkliga projekt, vilket i sin tur påverkar utvecklingen av både 
infrastrukturen och av andra kapitalkrävande projekt, liksom också utbudet av  
bastjänster.

D. Till följd av budgetbegränsningarna, som förvärrats av den ekonomiska krisen och 
statsskuldkrisen måste de offentliga tjänsterna förbättras i kostnadshänseende, bli 
effektivare och ändamålsenligare och få bättre kvalitet och den offentliga 
infrastrukturen måste finnas på plats i rätt tid. En lämplig medverkan av offentliga och 
privata aktörer kan bidra till detta.

E. Dessutom finns det nya områden att utveckla, som inte tidigare fallit på de offentliga 
tjänsternas ansvar, tillsammans med såväl finansieringsinstrument med en ny 
utformning som ett nätverk av frihandelsavtal där det föreskrivs eller banas väg för ett 
ytterligare deltagande i investeringsprojekt utomlands, där både privata företag och 
offentliga enheter samtidigt får medverka.

F. Det kan hända att man inom den privata sektorn undervärderar den sociala 
infrastrukturen och den täckning den ger. Dessutom är det dyrt att tillhandahålla 
infrastruktur och vissa sektorer är antingen naturliga monopol eller strategiskt viktiga. 
Allt detta leder till  att öppen konkurrens och privatisering många gånger inte är det 
lämpligaste alternativet i sådana fall där samhällsintresset måste komma i första 
rummet.

G. Meningen med offentlig-privata partnerskap är därför att de ska sammanföra det bästa 
av två världar, det vill säga tillhandahålla tjänster och infrastruktur av allmänt intresse, 
men inte genom privatisering utan snarare genom ett utvidgat deltagande från den 
privata sektorns sida.

H. I många tillväxtländer och utvecklingsländer råder det en bjärt kontrast mellan 
dynamiken hos de privata företagen och bristen på tillförlitlig infrastruktur. Dessa 
kontraster (som är slående i Indien eller Brasilien) har undergrävt tillväxtmöjligheterna 
och begränsar export- och importkapaciteten eller vållar avbrott i produktionskedjorna, i 
och med att det saknas tillräcklig hamninfrastruktur och de inre transporterna 
(järnvägar, frakt eller vägar) är bristfälliga eller genom att kraftverken och elnäten inte 
fungerar som de ska. De är också till skada för människors välbefinnande (till följd av 
bristen på avlopps- och vattenledningsnät). Offentlig-privata partnerskap möjliggör 
integrerade lösningar där en partner eller ett konsortium svarar för ”byggandet” (bygg-, 
ingenjörs- och arkitekttjänster), ”finansieringen” (tillförsel av resurser från den privata 
sektorn, åtminstone för förfinansieringen av ett projekt) och ”driften” (underhålls-, 
övervaknings- och förvaltningstjänster). 

I. Mellanstatliga organisationer har också använt offentlig-privata partnerskap för att ge 
bistånd till de minst utvecklade länderna genom partnerskap inom områdena utveckling 
och samarbete. Som exempel kan nämnas att  Världsbanken, regionala banker för 
återuppbyggnad, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, 
Världshälsoorganisationen och FN:s barnfond (Unicef), för att nämna bara några få, har 
använt offentlig-privata partnerskap för att genomföra olika åtgärder. Geografiskt sett 
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har Förenta staterna, Australien, Japan, Malaysia, Singapore, Förenade Arabemiraten 
och andra asiatiska och latinamerikanska länder (med Chile i täten) erfarenheter av 
offentlig-privata partnerskap. OECD-länder (Finland, Frankrike, Grekland, Irland, 
Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien och Tyskland) har också lagstiftning om 
sådana. Storbritannien har det mest utvecklade programmet för offentlig-privata 
partnerskap (där initiativet Private Finance Initiative svarar för omkring 20 procent av 
de offentliga investeringarna). EU är ledande inom infrastrukturmarknaden för 
offentlig-privata partnerskap och sammanför över 45 procent av det nominella värdet 
för offentlig-privata partnerskap.

J. Offentlig-privata partnerskap har använts inom ramen för strukturfonderna, 
utvidgningen, de transeuropeiska näten, gemensamma teknikinitiativ, Europa 2020-
strategin, forskning och utveckling (fabriker för framtiden, energieffektiva byggnader, 
initiativet för miljövänliga bilar, hållbar processindustri, fotonik, robotteknik, 
högeffektiva datorer och 5G-nätverken), e-lärande, forskningsprojekt vid universitet och 
andra program inom området hälsa (såsom initiativet för innovativa läkemedel). 
Europeiska investeringsbanken och Europeiska expertcentrumet för offentlig-privata 
partnerskap har genomfört projekt inom EU samt i EU:s grannskap och även längre 
borta. EU har också bidragit genom den globala fonden för energieffektivitet och 
förnybar energi. Europeiska fonden för strategiska investeringar avser att stödja ett antal 
offentlig-privata partnerskap inom EU, i vilka företag från handelspartner får medverka.

K. I EU:s frihandelsavtal ingår det föreskrifter som öppnar väg för företag att lämna anbud 
i offentlig-privata partnerskap via marknadstillträde och stadiet före etablering. 
Behandlingen av och de tillbudsstående möjligheterna för Korea, Colombia/Peru, 
Centralamerika, Singapore och Kanada (och Vietnam och Japan) har definierats på olika 
sätt och specifikt. Vid förhandlingarna med olika partner måste man gå relativt flexibelt 
till väga. På multilateral nivå fastställs det också i allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats) 
och i avtalet om offentlig upphandling ett antal förpliktelser, vilket också kan 
förekomma i andra plurilaterala instrument såsom avtal om handel med tjänster. 
Verksamhetsomgivningen inom EU är därför på väg mot att präglas av skärpt 
konkurrens.

Bakgrund

1. Europaparlamentet betonar att sysselsättningsskapandet, konkurrenskraften och 
produktiviteten måste stimuleras genom nya stimulansåtgärder till förmån för de 
ekonomiska aktörernas verksamhet så att tillväxten kommer i gång på nytt. 

2. Europaparlamentet konstaterar att små och medelstora företag och större företag kan stå 
till tjänst med unikt kunnande och unika erfarenheter från den privata sektorn samt med 
nätverk där offentliga myndigheter från tredjeländer medverkar. Parlamentet anser att små 
och medelstora företag kan förverkliga sina inneboende möjligheter om de är verksamma 
på global nivå och kommer in på marknader utanför Europa, bland annat genom offentlig-
privata partnerskap, ofta såsom underleverantörer till större EU-företag.

Utmaningar

3. Europaparlamentet anser det beklagligt att medan EU hittills i stort sett låtit sina 
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marknader för offentlig upphandling stå öppna för internationell konkurrens så är många 
av de företag som konkurrerar på EU-nivå verksamma utifrån länder som är skyddade, där 
skyddet tar sig olika uttryck, till exempel i form av att företagen är statsägda, att det råder 
handelshinder inom områdena offentlig upphandling, tjänster eller investeringar, att 
inhemska anbudsgivare ges företräde samt att det råder begränsningar för nationell 
behandling och marknadstillträde, lagstiftningshinder mot inrättandet av filialer eller 
dotterbolag och begränsningar för tillgången till finansiering.

4. Europaparlamentet erkänner att hindren för offentlig-privata partnerskap kan övervinnas 
med hjälp av principer för god samhällsstyrning såsom insyn i bestämmelser, beslut och 
genomförande, adekvat planering, kostnadseffektivitet på medellång och lång sikt, 
deltagande från berörda parters sida, pålitlighet, ansvarsskyldighet, rättvisa, effektivitet 
och ändamålsenlighet, korruptionsmotverkande faktorer, sakkunnighet på 
tjänstemannahåll, lämplig riskbedömning (av allt ifrån geopolitiska faktorer till 
räntenivåer) och riskfördelning och ett effektivt skydd för investeringar.

5. Europaparlamentet påminner om att tillhandahållandet av kostnadseffektiva tjänster av 
god kvalitet till allmänheten är en viktig faktor för säkerställandet av framgångsrikt 
genomförande och av livsduglighet. Parlamentet erinrar om att det komplicerade valet av 
modeller och avtal påverkar utvecklingen av ett projekt och varnar för att offentlig-privata 
partnerskap ibland använts för att utnyttja kryphål i skattelagstiftningens bestämmelser om 
redovisning och rapportering, vilket föranlett Eurostat att anta målinriktade 
redovisningsregler. Parlamentet framhåller att det behövs en adekvat institutionell ram där 
politiskt engagemang, god samhällsstyrning och en adekvat lagstiftningsbas sammanförs.

Att låta den privata sektorn medverka i utvecklingssamarbetet

6. Europaparlamentet betonar att offentlig-privata partnerskap i allt högre grad kan  
stimulera till innovativa lösningar som mobiliserar långfristig privatfinansiering och 
inhemska resurser för utvecklingsändamål, i en situation där utvecklingsländerna behöver 
omfattande investeringar i infrastruktur, vattenförsörjning och energi och merparten av 
dessa måste komma från den privata sektorn. Parlamentet anser att offentlig-privata 
partnerskap också kan skapa innovation inom teknik och företagsmodeller och bygga upp 
mekanismer för att hålla den privata sektorn ansvarsskyldig.

7. Europaparlamentet uppmanar EU:s organ att uppmuntra EU-företag som deltar i offentlig-
privata partnerskap i tredjeländer att arbeta i enlighet med principen om en konsekvent 
politik så att det tas hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet. Parlamentet uppmanar 
dessutom kommissionen att uppmuntra till hållbara investeringar och främja projekt med 
inriktning på exempelvis miljöskydd, avfallshantering eller användning av förnybar 
energi.

Tänkbara redskap för att EU-företag ska kunna gå med i offentlig-privata partnerskap 
utanför EU

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för att utverka omfattande 
åtaganden om marknadstillträde på det internationella planet, inom 
Världshandelsorganisationen och i de pågående bilaterala förhandlingarna med 
tredjeländer, för att åtgärda den bristande symmetrin i fråga om hur öppna EU:s 
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marknader för offentlig upphandling är, jämfört med handelspartnernas marknader.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka EU:s företag utomlands och dra 
slutsatser om framgångssagor, modeller och god praxis för att utarbeta riktlinjer, och att 
överväga att inrätta virtuella dokumentationscentrum eller övervakningscentrum, att 
främja användarvänliga plattformar och nätverk för att upplysa de små och medelstora 
företagen inom EU om vilka möjligheter det finns för dem att delta i offentlig-privata 
partnerskap utomlands och att ge tekniskt stöd i fråga om den rättsliga ramen och om vilka 
utmaningar som är att förvänta. Parlamentet uppmanar också kommissionen att främja 
användningen av tydliga och heltäckande redovisningsregler på internationell nivå för att 
minska de osäkerhetsmoment som är förknippade med offentlig-privata partnerskap och 
samtidigt främja både en sund budgetpolitik och hållbara projekt.

10. Europaparlamentet inser att tillräckliga garantier för att långtidsinvesteringar kommer att 
ske i en tydlig, stabil och säker omgivning med god samhällsstyrning och effektiv 
tvistlösning är en absolut förutsättning för att man på gränsöverskridande basis ska kunna 
locka till sig resurser från den privata sektorn till offentlig-privata partnerskap och 
uppmanar därför kommissionen och rådet att samarbeta för att den juridiska struktur som 
behövs inom området ska finnas på plats och vara öppen, effektiv och kostnadseffektiv 
(EU:s nya behörighet för investering möjliggör samverkansvinster mellan investeringar 
och offentlig upphandling på ett sätt som skapar mervärde i form av marknadstillträde och 
skydd för förvärvade rättigheter och tillgångar).

Offentlig-privata partnerskap utanför EU: nya arbetstillfällen och tillväxtmöjligheter 
för EU-företag

11. Europaparlamentet är övertygat om att om EU-företagen i högre grad deltog i storskaliga 
internationella offentlig-privata partnerskap skulle detta bli till stor nytta i form av 
sysselsättningsskapande, produktivitet, konkurrenskraft, teknisk utveckling och 
innovationsutveckling i Europa. Parlamentet erinrar om att det i rapporten 
Internationalisation of European SMEs framhållits att det råder en positiv koppling 
mellan å ena sidan internationalisering och å andra sidan innovation i form av produkter, 
tjänster och processer.

12. Europaparlamentet erinrar om vad som uppnåtts inom EU med hjälp av offentlig-privata 
partnerskap inom utvecklingen av infrastruktur och inom framträdande områden som 
teknik, forskning, e-lärande och andra sektorer med högt mervärde och uppmanar 
kommissionen att ta reda på vilka projekt som gett bästa resultat inom EU och främja EU-
företagens deltagande i sådana projekt utomlands. 

o

o o

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och Europeiska investeringsbanken.
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MOTIVERING

Föredraganden anser att vissa av de positiva erfarenheterna av offentlig-privata partnerskap 
hör samman med att projekt förverkligats bättre (i form av att både tidsplanen och budgeten 
hållit), att kvaliteten eller värdet stått i ett gott förhållande till projektkostnaderna, att det blivit 
möjligt att på lång sikt finansiera anläggningskostnaderna för infrastruktur, att innovation och 
forskning stimulerats, att den privata sektorn engagerats både i att anlägga och driva projekt, 
samt även i form av finansiering, mer flexibel och sakkunnig förvaltningsmiljö och nytta i 
form av resurser till väletablerade företag och små och medelstora företag och dessutom 
genom att EU-företagen fått ökad konkurrenskraft inför deltagandet i offentlig upphandling i 
tredjeländer.

Föredraganden anser att byggande, förvaltning, underhåll eller drift av infrastrukturer inom 
transportområdet (vägar, järnvägar, tunnelbanor), offentliga byggnader med tillhörande 
utrustning (fängelser, skolor, sjukhus), miljön (vattenrening, avfallshantering eller förvaltning 
av vatten och avfall), el-, gas-, vatten- och värmeförsörjning, telekommunikations- eller 
energinät eller utvecklingen av ny teknik eller nya produkter bär på ett antal nyttofaktorer och  
inneboende risker som kan delas mellan den privata och den offentliga sektorn.

Föredraganden hävdar att om EU-företagen i högre grad deltog i storskaliga internationella 
projekt, framför allt inom ramen för offentlig-privata partnerskap, skulle detta bli till stor 
nytta i form av sysselsättningsskapande, produktivitet, konkurrenskraft, teknisk utveckling 
och innovationsutveckling, vilket i sin tur skulle bli till gagn för och skapa ekonomisk 
utveckling i hela EU och i värdländerna. Föredraganden skulle därför vilja fästa 
uppmärksamhet på de möjligheter som erbjuds av offentlig-privata partnerskap i företag 
utanför EU och uppmanar med kraft EU:s institutioner att vidta nödvändiga åtgärder för att 
främja deltagandet av EU-företag, framför allt små och medelstora företag, i projekt inom 
ramen för offentlig-privata partnerskap.


